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Data:

Numer sprawy:

Nazwa sprawy:

Centrum:

Liczba spraw:

Zawiadomienie dla wnioskodawców/uczestników o zmienionym procesie 
ustalania opłat za składowanie 

i wymaganiach dotyczących przyznawania zasiłku
(Polish) 

Wprowadziliśmy zmiany w naszych przepisach i procesie pokrywania opłat za 
przechowywanie.

Co należy wiedzieć:

Kwota płacona za jednostkę magazynową jest obliczana na podstawie wielkości 
gospodarstwa domowego i stawek rynkowych (patrz str. 2).

Wnioskodawcy i uczestnicy mogą otrzymać jednorazową płatność z pominięciem 
wymogów Wydziału Zasobów Ludzkich (Human Resources Administration, HRA), 
jeżeli meble i rzeczy osobiste już znajdują się w magazynie i osoba spełnia 
pozostałe warunki. Przyczyną przechowywania mienia musi być potrzeba 
skorzystania ze schronienia w nagłej sytuacji w wyniku przeprowadzki, eksmisji 
lub zajmowania mieszkania tymczasowego.

HRA dostarczy wnioskodawcom i uczestnikom listę firm magazynowych, 
o których wiadomo, że spełniają nowe warunki, ale korzystanie z ich usług nie 
jest obowiązkowe. 

Należy pamiętać, że HRA nie będzie dokonywać żadnych płatności na rzecz 
następujących firm do odwołania:

1. Avi Moving & Trucking Inc. lub Avi Moving & Storage
2. Baya Inc. lub Baya Inc., Moving & Storage
3. Prime Moving & Storage Inc. 
4. Prime Moving & Trucking LLC

Dla wnioskodawców i uczestników, którzy obecnie przechowują swoje rzeczy 
w którejkolwiek z tych firm, może zostać zatwierdzona jednorazowa płatność. Osoba chcąca 
nadal pobierać płatności od HRA będzie miała 30 dni na przeniesienie swoich rzeczy 
do innej firmy w celu ich przechowania.

(odwrócić stronę)
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Wnioskodawcy/uczestnicy ubiegający się o przyznanie zasiłku na pokrycie opłat za 
przechowywanie po raz pierwszy
Wnioskodawcy/uczestnicy ubiegający się po raz pierwszy o pokrycie opłat za przechowywanie 
muszą w momencie wnioskowania stosować zasady wymienione powyżej.

Wniosek trzeba składać wniosek w każdym miesiącu, w którym potrzebuje się 
dodatku/dotacji na opłatę za przechowywanie, chyba żejest się mieszkańcem 
schroniska DHS/HRA i otrzymuje się automatyczną płatność za przechowywanie.

Ważne informacje dotyczące opłat za przechowywanie
Opłaty za przechowywanie dotyczą jedynie mebli i rzeczy osobistych, które pozostają 
w Pana/Pani posiadaniu i użytkowaniu w momencie eksmisji, przeprowadzki lub zamieszkania 
w schronisku lub innym mieszkaniu tymczasowym.

Rodzaj przedmiotów, które mogą być przechowywane w związku z tym zasiłkiem, jest 
ograniczony do mebli i następujących pozycji:

Dokumenty prawne i dokumenty 
tożsamości

Pralka i suszarka

Wyposażenie kuchni: stoły, krzesła, 
naczynia, urządzenia, zastawa stołowa, 
szkło, przybory kuchenne

Przedmioty niezbędne do podjęcia 
zatrudnienia (bez zapasów firmy)

Pościel i ręczniki Urządzenia elektroniczne
Odzież członków gospodarstwa 
domowego

Przedmioty niezbędne do celów 
edukacyjnych

Urządzenia wspomagające leczenie Pamiątki osobiste   

Ilość przechowywanych mebli nie może przekraczać ilości niezbędnej dla danej liczby osób 
w gospodarstwie domowym i jest ograniczona do określonych przedmiotów. Ilość 
przechowywanych rzeczy osobistych nie może przekraczać ilości niezbędnej dla danej liczby 
osób w gospodarstwie domowym i powinna być umiarkowana pod względem liczby i objętości.

Tabela limitów przechowywania HRA FIA
Liczba osób 

w gospodarstwie 
domowym

Rozmiar Stawka 
maksymalna

1 lub więcej 5 × 5 × 4 (szafka) – 100 stóp sześciennych 60,00 USD 

1 lub więcej 5 × 5 × 8 – 200 stóp sześciennych 150,00 USD

1 lub więcej 5 × 10 × 8 – 400 stóp sześciennych 216,00 USD
2 lub więcej, 
3 lub więcej 5 × 15 × 8 – 600 stóp sześciennych 279,00 USD

4 lub więcej, 
5 lub więcej 10 × 10 × 8 – 800 stóp sześciennych 368,00 USD

6 lub więcej 10 × 15 × 8 – 1200 stóp sześciennych 547,00 USD

(odwrócić stronę)
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HRA może odrzucić wniosek o przyznanie zasiłku na pokrycie opłat za przechowywanie, jeżeli:

wnioskodawca/uczestnik ma obecnie stałe miejsca zamieszkania lub propozycję stałego 
miejsca zamieszkania; 

wnioskodawca/uczestnik przeprowadza się z jednego stałego miejsca zamieszkania 
do drugiego;

wnioskodawca/uczestnik nie przedłożył rachunku za przechowywanie; 

wnioskodawca/uczestnik złożył wniosek lub rachunek za przechowywanie po terminie; 

liczba przedmiotów, które wnioskodawca/uczestnik przechowuje lub chce przechować, 
nie spełnia wymogów;

wnioskodawca/uczestnik ma dochód lub zasoby, które umożliwiają zaspokojenie potrzeb 
magazynowych, lub ma inne możliwości przechowywania;

wnioskodawca/uczestnik nie ma uprawnień do pomocy w sytuacjach nagłych lub pomocy 
pieniężnej;

wnioskodawca/uczestnik zwiększył liczbę zajmowanych jednostek magazynowych;

po otrzymaniu jednorazowego zasiłku na powierzchnię magazynową lub koszty 
przekraczające limity określone powyżej, lub skorzystaniu z usług firmy nieobjętej 
opłatami HRA wnioskodawca/uczestnik nie zmniejszył liczby przedmiotów ani ich nie 
przemieścił na powierzchnię o wielkości dopuszczalnej dla danego gospodarstwa 
domowego lub należącej do firmy objętej opłatami HRA do następnego miesiąca.

Podpis wnioskodawcy/uczestnika:  Data: 

Imię i nazwisko pracownika: Data: 

Podpis pracownika: Data: 

Czy jest Pan/Pani osobą niepełnosprawną lub cierpi na jakąś chorobę (w tym 
chorobę psychiczną)? Czy stan Pana/Pani zdrowia utrudnia zrozumienie tego 
zawiadomienia lub wykonanie zawartych w nim zaleceń? Czy stan Pana/Pani zdrowia 
utrudnia korzystanie z innych usług HRA? Możemy pomóc. Prosimy o kontakt pod 
numerem 718-557-1399. Pomoc można również uzyskać, odwiedzając biuro HRA. 
Zgodnie z przepisami ma Pan/Pani prawo otrzymać taką pomoc.


